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испуњење следи у наредна два по
главља која говоре о Исусу Христу
и доласку Царства Божијега које је
Он увео у историју створеног све
та. Оно расте дејством Духа Свето
га. Аутор, стога, тему Духа Светога
обрађује у два поглавља, при чему
се у другом поглављу говори о при
мању Духа Светога и испуњено
шћу њиме. На тај начин, аутор нам
отвара врата трећег дела књиге.
Други део књиге говори и бо
жанском дару човеку, дару спасе
ња у Христу и посвећења (или обо
жења) у Духу Светоме, а трећи део
говори о човековом уздарју Богу,
односно о практичном хришћан
ском животу који је последица де
ла Духа Светога у хришћанину. Ово
поглавље се бави, стога, темом бо
гослужења, молитве, значаја Свето
га Писма у практичној побожности

и начина на који се та побожност
показује у односима на хоризон
талном нивоу. Коначно, аутор ко
ји почиње од Бога као Створитеља
враћа се Њему откривајући да је
спасење и посвећење ново ствара
ње, пресаздавање, којим се спрема
мо да ступимо у сферу егзистенције
на којој почиње остваривање тежњи
о којима је било речи у првом делу
књиге. Поменуте тежње остварује
мо показујући да смо створени за
духовност (иако најчешће живимо
у самоиспитивању), да смо ство
рени за радост (иако бирамо задо
вољство), да смо створени за правду
(иако најчешће бирамо освету), да
смо створени за односе (иако најче
шће инсистирамо да идемо својим
путевима), да смо створени за лепо
ту (иако се најчешће задовољавамо
осећањима).
Јован Благојевић
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61 стр. ; илустр. ; 21 cm
ISBN: 978–86–89293–01–2
Са благословом Његовог Пре
освештенства Епископа нишког г.
Јована, у сусрет 1700-годињици
доношења Миланског едикта иза
шла је књига Овим побеђуј! Крст
Христов – оружје победе.
У самом предговору Eпископ
Јован каже да „отприлике у време
подневнога сунца, када је већ по
чело залазити, сопственим очи
296

ма сам, рече цар, видео на самом
небу знамење Крста постављено
пред сунцем, од светла сачиње
но, и натпис са њим повезан који
каже: Овим побеђуј. Овим речи
ма нас први црквени историчар,
Јевсевије Памфил, обавештава
о чудесном виђењу Крста које је
равноапостолни цар Констатнтин
имао пред одлучујућу битку са

ПРИКАЗИ

Макс ент иј ем
код Милвиј
ског моста на
реци Тибру,
нешто север
није од Рима.
Ова битка се
одиграла 28.
октобра 312.
године и би
ла је прекрет
ни
ца у Кон
стант ин ов ој
каријери.“
Читаоци ће у књизи наћи шта
су свети Оци рекли о тајни Крста
Господњег, затим текстове Светог

владике Николаја Српског О три
крста, Аве Јустина Поповића „Крст
Господњи – спасење душе од греха“,
Владике Атанасија Јевтића „Овај
народ је крстоносан“, Митрополи
та Амфилохија Радовића „О тајни
Крста Христовог“, Епископа Јована
Пурића „Крст – једини пут ка спасе
њу“, диван акатист Часном и живо
творном Крсту Христовом, у којем
се преплићу поетски кондаци и ико
си као облици црквеног песништва.
Владика Јован Пурић ову књи
гу завршава молитвама Часном
и животворном Крсту Господњем
и текстом „Часни Крст у животу
Цркве“. 
Горан Раденковић
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Хришћанска етика за пе
ти разред богословија један је од
ретких богословских уџбеника на
српском језику чији је аутор сред
њошколски професор одговара
јућег предмета. Књига је настала
као плод десетогодишњег преда
вачког искуства др Ивице Живко
вића у Богословији Светих Кири
ла и Методија у Нишу.
Хришћанска етика је публико
вана захваљујући узорној сарадњи
и препорукама Његовог Преосве
штенства Епископа крушевачког
г. Давида, професора овог предме
та на Православном богословском
факултету у Београду.

Ово је пр
ви наслов већег
оби
ма из обла
сти систематског
богословља који
је објавио један
аутор из Ниша,
као и први уџбе
ник који је после
дужег времена
настао из пера
једног професо
ра Богословије
Светих Кирила и
Методија.
Уџбеник се састоји из три цели
не: Увод у православну хришћанску
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